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Linksys Wireless-G PTZ WVC200
Дръжте вашия бизнес под око с тази интернет-камера с професионално качество

А

ко искате да виждате кой е на
рецепцията, да наглеждате паркинга или да наблюдавате фирмения склад от дома си, ще ви трябва
нещо повече от елементарна уеб-камера.
Професионалното CCTV оборудване обаче
е скъпо, да не говорим че и поддръжката
му отнема време. Ние тествахме новата
интернет-камера Linksys Wireless-G PTZ и
я намираме за гъвкава и много удобна
алтернатива за малки фирми, които търсят
достъпно решение за наблюдение.
Камерата на Linksys (номерът на модела
е WVC200) е поставена в защитен пластмасов купол, който може да се монтира
както на настолната стойка, която влиза в
комплекта, така и на стената или тавана. Е,
камерата не е достатъчно издръжлива, за
да стои на открито, но ще се чувства чудесно във фоайе или склад, където няма да е
подложена на атмосферни влияния.
За съжаление WVC200 не поддържа
Power over Ethernet, което разочарова, но
има безжичен интерфейс 802.11b/g, така
че няма да създава
трудности при разпола-
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гането. Ние я монтирахме на стената при
входа и просто прекарахме над окачения
таван електрически удължител, в който
включихме захранващия адаптер.
Необходимо е да свържете камерата
по кабел, за да конфигурирате основните
параметри на мрежата, но това се прави
само веднъж, преди я инсталирате на
място. В нашия случай конфигурирахме
камерата да се свързва към защитена с
WPA безжична точка за достъп и се отказахме напълно от мрежовите кабели.
Вграденият уеб-сървър се използва за
управление на камерата чрез ActiveX комп о н е н т,
който при отваряне се
изтегля
в браузъра и дава достъп до видеопотока,
местенето на камерата,
оптичното приближение и т.н. Поддръжката
на динамичен DNS е
друга ключова функция, а Linksys включват
и едногодишен абонамент за своята услуга
Sololink DDNS, която
помага да се опрости
достъпът отдалеч.
Качеството
на
изображението е фантастично, но все пак
не очаквайте качество като кинофилм от
този тип устройства.
Максималната разделителна способност е
640 х 480 пиксела при
честота до 30 кадъра
в секунда с кодиране
MPEG-4 или по избор
MJPEG. Това е предостатъчно за повечето
бизнес-приложения и
ви позволява да четете номерата на колите,
например, и да проследявате подвижни
обекти по стандартна
802.11g връзка.
С вградения микрофон можете да слушате/записвате звука, но
няма високоговорител,
така че ще трябва да уредите въпроса по друг начин,
ако искате да използвате каме-

рата като видеодомофонна инсталация,
например.
Останахме силно впечатлени от работата. Камерата се представя изключително
добре при слабо осветление и може да
се комбинира с инфрачервен светлинен
източник нощем, въпреки че за източника ще трябва да се погрижите отделно. Функциите за приближение и местене
нагоре/надолу и наляво/надясно работят
плавно и ни позволиха да следим обширна
площ с лекота. Освен това можехме да настроим камерата да обикаля до девет предварително определени точки или постоянно да сканира цялото видимо поле.
До десет различни потребители могат
да се свързват с имената си към камерата
по всяко време. Предлага се и допълнителен софтуер за следене на до девет камери и запис на твърдия диск. Записът може
да се стартира ръчно, по график или при
откриване на подвижен обект в кадъра, а
записаното съдържание се възпроизвежда с Windows Media Player. Можете също
да настроите камерата да сигнализира по
електронна поща, прикачвайки кратък
видеоклип, когато открие движение.
Като цяло това е доста универсално
безжично решение за видеонаблюдение
и се предлага на цена, която всяка малка
фирма може да си позволи.
Алън Стивънс

РЕЗЮМЕ
Цена: 290,40 USD без ДДС
За контакти: „КомелСофт Мултимедия“,
www.comelsoft.com
Допълнителна информация:
www.linksys.com
Системни изисквания: CMOS сензор
1/5 инча • разстояние до предмета: от 500 мм
до безкрайност • макс. разделителна способност 640 х 480 • макс. честота на кадрите
30 кад./сек. • движение във всички посоки,
оптично приближение • кабелен Ethernet
порт 10/100 Mbit/s • безжичен интерфейс
802.11b/g • криптиране WEP/WPA • поддръжка на DDNS • софтуер за наблюдение и запис
на твърд диск
Предимства: безжична; добра работа при
слабо осветление; движение във всички
посоки и приближаване; вграден уеб-сървър; вграден софтуер за наблюдение и запис
Недостатъци: Не поддържа Power over
Ethernet; вграден е само микрофон, без
високоговорител
Заключение: Много достъпна, но ефикасна
интернет-камера за употреба в бизнеса, подходяща за широка гама от приложения за
видеонаблюдение
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Linksys SRW208xx
Фамилия интелигентни комутатори за малкия бизнес

М

алкият и среден бизнес се нуждае от ценово ефективни
мрежови решения, които да се мащабират с разрастването на компанията. Фирмите искат да имат пълен контрол върху своите мрежи, поради което обикновените мрежови
комутатори все по-често отстъпват мястото си на интелигентни
устройства с възможности за подробно следене и управление
на трафика. Петте нови модела 8-портови комутатори от серията
SRW208xx, които Linksys вече предлага на нашия пазар, предоставят на малкия бизнес инструменти, доскоро срещани само във
високия клас бизнес-устройства. Комбинацията от интелигентност и малък размер ги прави идеален избор за също и за учебни
и конферентни зали, където нивото на защита и надеждната
работа са основни критерии.
За съжаление повечето фирмени мрежи, и големи и малки,
остават несигурни. Постоянен проблем са неоторизираният достъп до мрежата и критичните данни. Linksys SRW208 повишава
нивото на сигурност чрез филтриране по MAC адрес и идентификация на 802.1X портове, при която клиентът задължително
удостоверява идентичността си, иначе портът не пропуска данните.
Друга модерна тема за бизнеса е масовото прехвърляне
на телефонните разговори върху IP платформа, което снижава
разходите на фирмите. Но VoIP телефонията поставя нови изисквания към локалната мрежа. За качествено предаване на глас
мрежата трябва да поддържа QoS и управление на трафика
— в противен случай обемистите пакети данни ще „накъсват“
телефонните разговори. SRW208xx поддържат QoS и позволява
гласовите данни да се пропускат с по-висок приоритет.
Всички модели от фамилията SRW208xx имат по осем стандартни 100-мегабитови пълнодуплексни Ethernet порта и поддържат
до 256 активни VLAN (от общо до 4096). Вътрешната им таблица
побира до 8192 MAC адреса. Всяко устройство има сериен порт
RS232 за свързване на локална конзола, освен това може да
се управлява отдалечено чрез протоколите HTTP, SNMP, SSH и
RMON, както и да се монтира в стандартен 19-инчов шкаф.
Към тези базови възможности SRW208G добавя увеличен до
5,6 Gbit/s капацитет на връзките и по един порт Gigabit Ethernet
и MiniGBIC. Моделът SRW208L пък се отличава също с повишен
капацитет, но до 3,8 Gbit/s, един порт MiniGBIC и един LC Конектор
за оптична връзка с дължина на вълната 1310 нм.
Най-старшите два модела SRW208P и SRW208MP предлагат
поддръжка на Power over Ethernet (PoE) с мощност до 15,4 W на
порт (вж. таблицата), със защита от късо съединение и специален
светлинен индикатор за PoE статуса на всеки порт. Това позволява
да се захранват други мрежови устройства директно по Ethernet
кабела. Освен това SRW208P и SRW208MP имат по два гигабито-
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Цени (без ДДС):
Linksys SRW208 — 157,10 USD
Linksys SRW208G — 196,70 USD
Linksys SRW208L — 241,60 USD
Linksys SRW208P — 273,30 USD
Linksys SRW208MP — 316,80 USD

Основни разлики между моделите
управляеми 8-портови комутатори
SRW208xx
Капацитет

Порт
Gigabit
Ethernet

Оптичен
порт
MiniGBIC

Power over
Ethernet
(PoE)

Други

Linksys
SRW208

1,6 Gbit/s

—

—

—

—

Linksys
SRW208G

5,6 Gbit/s

1х

1х

—

—

Linksys
SRW208L

3,8 Gbit/s

—

1х

—

1 x LC конектор**

Linksys
SRW208P

5,6 Gbit/s

2х

2х

4 х 15,4 W
или 8 х
7,5 W*

—

Linksys
SRW208MP

3,8 Gbit/s

2х

2х

макс. 15,4 W
на порт*

—

* само за портове 10/100 Mbit/s
** за 100base-LX SMF порт за оптична връзка на 1310 нм

ви кабелни (Gigabit Ethernet) порта и по два оптични (MiniGBIC)
порта. Всичко това ги прави много подходящи за изграждане на
решения за IP телефония.
Всички функции на комутаторите SRW208xx са достъпни през
интуитивния и интерфейс WebView, който е напълно защитен и
помага за максимално оползотворяване на възможностите на
комутаторите. А това на свой ред означава по-добре оптимизирана и сигурна фирмена мрежа.
Официален доставчик на продуктите на Linksys за България
е фирма „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com, тел. (02)
816-4910, 400-59-10.
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Решения за охрана от „Комел Софт Секюрити“

К

омел Софт Секюрити“ е подразделение на „Комел Софт
Мултимедия“ — първата българска фирма, която предложи на
пазара компютърно-базирано видеонаблюдение преди повече
от 6 години.
Естествено, дейността на фирмата като един от най-успешните доставчици на охранителни решения, не е ограничена единствено до този
аспект.
Изискванията на съвременните клиенти стават все по-комплексни и
обикновено се удовлетворяват чрез сложни комбинации от взаимодействие между няколко системи от различен тип:
• компютърно наблюдение и видеозапис;
• системи за известяване при възникване на събития;
• системи за контрол на достъпа и отчет на работното време;
• системи за пожароизвестяване;
• сигнално-охранителни системи;
• решения за пренос на данни.
Експертното познаване на всяка от гореописаните системи е предпоставка за една фирма да успява да предлага решения, съобразени
с конкретните нужди на всякакъв тип ситуации — от охрана на малки
офиси, магазини и частни домове, до хипермаркети, бензиностанции,
големи сгради. Хубаво е да се знае, че „Комел Софт Секюрити“ може да
се справи със задачи от всякакъв мащаб, гарантирайки компетентен
инженеринг, доставка, монтаж, и поддръжка.
В 90 на сто от случаите, клиентът изисква някакъв вид система за
видеонаблюдение, така че ще опишем по-подробно този компонент от
системите за защита, които предлага „Комел Софт Секюрити“.
Видеонаблюдението може да бъде бъде компютърно базирано или
базирано на DVR (Digital Video Recorder) устройства, но на практика
DVR устройствата са си вид компютри, оптимизирани за видеозапис
и с известен брой мрежови функции. Обикновено DVR се използват в
ситуации, когато не се изисква да има голям брой камери и мрежовите
функции липсват или са малко. Другият фактор, който кара клиентите
да се спират на този тип устройства, е относително по-ниската цена на
системата като цяло.
Ако обаче изберете истинско компютърно видеонаблюдение, ще
получите огромно богатство от възможности, гъвкавост и възможности
за прецизна настройка.

Какво изисква
една такава система?
На първо място — подходяща компютърна конфигурация в зависимост от броя камери, които ще бъдат свързани към нея (максимум 16).
Имайте предвид че изискванията са съвсем разумни и не означават
непременно супермощна и скъпа машина. На второ място — охранителна платка и софтуер за запис и обработка на видео, това е сърцето
на системата за видеонаблюдение. Трето — подходящите охранителни
камери, които да подават достатъчно добър сигнал. И, не на последно
място, достатъчно качествена преносна среда — това са коаксиалните
кабели за пренос на видео, мрежови кабели, или безжични решения за
пренос.
Основна предпоставка за добра работа и функционалност на системата е охранителната платка и, още по-важно, софтуерът който я
управлява. „Комел Софт“ е дългогодишен дистрибутор за България на
тайванската компания GeoVision Inc., която е основен доставчик на охранителни платки и софтуер за тях.
Какви възможности
ви предоставят те:
I. Хардуерни спецификации:
1. Интерфейси: PCI, PCI-X;
2. Скорости на запис/възпроизвеждане: от 12 до 400 к/сек (PAL);
3. Брой на видеоканалите: от 2 до 16, на аудиоканалите — от 1 до 16;
4. Формати на запис: до 720 х 576, с MPEG-4 компресия;
5. Вход на сигнала: D-Sub или BNC конектори.
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II. Софтуерни характеристики:
1. Детекция на движение с висока степен на настройваемост, избор
на зони, чувствителност;
2. Видеозапис: при детекция на движение, непрекъснат, по времеви
план, по сигнал от външно устройство, Pre-Motion / PostMotion;
3. Подробна и независима за всеки от каналите настройка на видеопараметрите (яркост, контраст, наситеност и т.н.);
4. Функции за наблюдение и проследяване на обекти (сигнал за липсващ/новопоявил се обект, проследяване, преброяване и мащабиране
на обект с РTZ камера);
5. Синхронизиран запис на видео и звук;
6. Абсолютна независимост в настройките на всяка от камерите —
режим на запис, чувствителност към движение, цветови параметри и т.н.;
7. Подробни инструменти за бързо търсене, плейбек и архивиране
на записи;
8. Известяване за събития — чрез звуков сигнал, pop-up функция, по
електронна поща, по телефонна линия, чрез SMS;
9. Интеграция с POS системи за асоцииране на видеосигнал с данните
от фискални устройства. Текстовата информация от покупките се наслагва и записва върху видеосигнала от камерите;
10. Изключително развита система за отдалечен контрол и наблюдение. Включва богат набор от инструменти за наблюдение и преглед на
записи през Интернет или локална мрежа. Дава възможност за създаване на информационни контролни центрове за охрана, обединяващи
множество видеосървъри. Предоставя инструменти за наблюдение през
мобилни устройства.
Имайте предвид, че тук не могат да се опишат всички налични функции на софтуерната подсистема на GeoVision. За повече информация
можете да се обърнете към „Комел Софт“.

Международни контрагенти
на „Комел Софт“ са компаниите:
• GEOVISION Inc., Тайван
— охранителни платки и софтуер, хардуерни аксесоари
• VIDO EUROPE / SONY Europe, Австрия; ACUTVISTA, Тайван
— видеокамери, стойки, обективи, кожуси, аксесоари, IP и PTZ камери
• Telexper Inc., Тайван
— DVR устройства
• ELAN, Италия
— акумулаторни батерии и кабели
• ATEN International, Тайван
— интерфейсни конвертори, превключватели и кабели
Компанията използва и решения на фирми като Multisuns, Finest
Security Systems, Trust, Avermedia, Grandtec, Linksys, Comtec и Grandtec.
За контакти:
„Комел Софт Секюрити“ ЕООД
1517 София, ул. „Ал. Екзарх“ №15
тел. 02 / 816–4920; факс 02 / 816–4916
e-mail: security@comelsoft.com
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ñïëèòåðè, USB & FireWire ïðîäóêòè; öåíîâà ëèñòà, äèëúðñêà ñåêöèÿ
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